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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur användandet av mobilapplikationen ARK56, har påverkat 

användarens friluftsliv, platsanknytning och landskapsidentitet i området Blekinge Arkipelag. 

Projektet ARK56 utvecklades i biosfärområdesarbetet, som ett nätverk av leder för friluftsliv och 

aktiviteter kopplat till näringslivet i området. Mobilapplikationen ARK56 har en viktig del i detta 

projekt, och innehåller ett interaktivt kartverktyg baserat på Naturkartan, och filterfunktioner 

som ger användaren möjlighet att skräddarsy den information som presenteras i 

mobilapplikationen. Tidigare studier på mobiltelefonanvändning i friluftslivet visar på att 

tillgängligheten till områden har ökat men att tekniken även kan påverka hur vi uppfattar 

omvärlden. Även studier på hur anknytning och identitet kan inverka på boendes 

ställningstagande i frågor rörande plats och landskap i ett biosfärområde visar på vikten av 

informationsspridning. Då det saknas forskning på hur en mobilapplikation som ARK56 

påverkar friluftsliv, platsanknytning och landskapsidentitet, skapades en web-baserad 

enkätundersökning som skickades ut i mobilapplikationens nyhetsflöde. Denna undersökning 

riktade sig till användare inom kommunerna i Blekinge Arkipelag där enkätundersökningen 

innehöll frågor om friluftsliv, platsanknytning och landskapsidentitet kopplat till användandet av 

mobilapplikationen. Resultatet visar att över åttio procent av användarna har besökt en plats som 

de tidigare inte varit på, och mer än hälften av de svarande anser att mobilapplikationen ARK56 

har bidragit till fler friluftsbesök. Resultatet visar även på en komplex och individuell 

platsanknytning, och en landskapsidentitet hos användarna som innehåller karaktärer vilka är 

känsliga för framtida förändringar. 
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Abstract 

The purpose of the thesis is to investigate how the use of the mobile application ARK56, has 

affected the user's outdoor recreation, place attachment, and landscape identity in the Blekinge 

Archipelago area. The ARK56 project was developed in conjunction with the biosphere reserve,  

as a network of trails for outdoor recreation and activities linked to the business community in 

the area. The mobile application ARK56 has an important part in this project and contains an 

interactive mapping tool based on the Nature Map, and filter functions give the user the 

opportunity to customize the information presented in the mobile application. Previous studies 

on mobile phone use in outdoor recreation show that accessibility to areas has increased, but that 

technology can also affect how we perceive the outside world. Studies on how attachment and 

identity can affect residents' stance on issues concerning place and landscape in a biosphere 

reserve also show the importance of disseminating information. As there is a lack of research on 

how a mobile application such as ARK56 affects outdoor recreation, place attachment, and 

landscape identity, a web-based survey was created which was sent out in the mobile application's 

news feed. This survey was aimed at users within the municipalities in Blekinge Archipelago, 

where the survey included questions about outdoor recreation, place attachment, and landscape 

identity linked to the use of the mobile application. The results show that over eighty percent of 

the users have visited a place they have not been to before, and more than half of the respondents 

believe that the mobile application ARK56 has contributed to more outdoor visits. The results 

also show a complex and highly individualized place attachment. Further, results also reveal user 

landscape identity inclusive of place characteristics that are sensitive to future changes. 
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Förord 
 
Idén till att skriva denna uppsats kom under min verksamhetsförlagda utbildning på Blekinge 
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i samband med dessa besök blev ett frö, som växte och mynnade ut i denna uppsats. 

Jag vill tacka alla som har bidragit till processen att skapa denna uppsats. Särskilt vill jag tacka 

min handledare Thomas Beery för ett otroligt engagemang och stöd. Tack till min externa 

handledare Mattias Holmquist på Blekinge Arkipelag för all hjälp, och för att du trott på det jag 

gjort. Tack även till Linda Sjunnesson på Visit Blekinge som gjorde det möjligt att genomföra 

undersökningen i mobilapplikationen ARK56. 

Kristianstad, mars 2021 

Daniel Hallberg 
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1.Inledning  

I landskapet Blekinge finns biosfärområdet Blekinge Arkipelag. Det är ett av UNESCO:s 

över 700 biosfärområden i världen, som ingår i programmet ”Man and Biosphere”. Ett 

biosfärområde syftar till att lösa globala miljömål enligt Agenda 2030 på en lokal nivå, 

och för att nå dessa mål krävs samarbete och ett överbryggande av utmaningar och 

konflikter. Biosfärområden ska även utvecklas genom forskning, utbildning, ekonomiskt 

samarbete, samt bevarande av biosfärområdets kärnvärden (UNESCO 2019a). Ett av de 

arbeten som Blekinge Arkipelag och deras projekt Arkipelagrutten har utvecklat är den 

kostnadsfria mobilapplikationen ARK56. Denna innehåller en interaktiv karttjänst med 

ett nätverk av leder för friluftsliv. Här presenteras även företag som ingår i nätverket och 

som erbjuder uthyrning av utrustning, servering av mat samt övernattning inom 

biosfärområdet (Visit Blekinge 2021). Mobilapplikationen har under år 2020 laddats ned 

av ca 14 900 användare, vilket visar på en ökad nyfikenhet och ett intresse jämfört med 

de ca 5000 nedladdningar år 2019 som var den första säsongen för lanseringen av ARK56 

(Blekinge Arkipelag 2020).  

 

Inom ramen för biosfärområdets verksamhet finns ett behov av att få människor att 

engagera sig i frågor kring detta arbete, och då särskilt den lokala befolkningen som är 

bosatta inom eller i närheten av biosfärområdet (Beery 2014). Forskning har gjorts i 

biosfärområdet Kristianstads vattenrike, där det undersökts i vilken grad utövare av 

friluftsaktiviteter har koppling till platser i landskapet. Resultatet visar på en hög grad av 

platsanknytning hos de tillfrågade friluftsutövarna. Här påpekas också vikten av att nå ut 

med information, rörande biosfärområdets värden och verksamheter till en allmänhet 

(Beery & Jönsson 2017).  

 

Landskapsidentitet innebär människors koppling till ett landskapsområde, och innefattar 

flera komponenter som bidrar till en ständigt pågående process som skapar band mellan 

människa och landskap. Exempel på detta tas upp i artikeln om branden i Västmanland 

år 2014, då stora arealer skogsmark brändes ner och hur detta påverkat 

landskapsidentiteten hos invånarna i området (Butler, Sarlöv-Herlin, Knez, Ångman, Ode 

Sang & Åkerskog 2018).  
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Platser i landskapet och landskapsområden har olika betydelse för människor, där även 

dagens friluftsvanor och modern teknik kan inverka på hur människor påverkas. 

Amerson, Rose, Lepp & Dustin (2019) undersöker hur användandet av mobiltelefon 

under vandring påverkar platsidentitet, men forskning om hur en mobilapplikation i sig 

kan vara identitetspåverkande i ett landskapsperspektiv saknas. Detta väckte tankar om 

hur en mobilapplikation som ARK56 skulle kunna öka antalet friluftsbesök, bidra till att 

både kända och okända områden besöks, samt påverka användarens platsanknytning och 

landskapsidentitet. 

2.Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur mobilapplikationen ARK56 används av invånare 

i de kommuner som tillhör biosfärområdet Blekinge Arkipelag. Syftet är även att se om 

det finns ett samband mellan användande och en påverkan på friluftsliv, platsanknytning 

och landskapsidentitet. 

2.1 Frågeställningar 

• På vilket sätt har mobilapplikationen ARK56 påverkat användarens 

friluftsvanor? 

• Hur ser platsanknytning ut hos användare av mobilapplikation ARK56? 

• Hur ser landskapsidentitet kopplat till Blekinge Arkipelag ut hos användare av 

mobilapplikationen ARK56? 

2.2 Begreppsförklaring  

I denna uppsats förekommer ord och begrepp på engelska som jag har valt att översätta 

till svenska för att få ett bättre flöde i texten. Begreppsordet place attachment har jag inte 

hittat någon direkt översättning för, utan bestämt mig för att beskriva som 

platsanknytning. Begreppet attached to kommer att benämnas som fäst vid. Ordet 

landscape identity blir direktöversatt till landskapsidentitet, och begrepp som insideness 

beskrivs som innanförskap, och outsideness beskrivs som utanförskap. Begreppsorden 

place och placelessness kommer att beskrivas som plats och platslöshet, och ordet space 

kommer att översättas som rum. Landskapsidentitet syftar på de band som människor kan 

knyta till ett landskapsområde, och landskapets identitet syftar på de karaktärer i 

landskapsområdet som är specifika och definierar detta område. 



 

10 

3.Bakgrund 

3.1 Landskapet Blekinge 

I sydöstra Götaland ligger Blekinge som är Sveriges näst minsta landskap (figur 1) med 

sina 2941 km² och 159 606 invånare år 2019. Länet består av fem kommuner varav fyra 

har kustlinje mot Östersjön med Sveriges sydligaste skärgård, där Karlskrona är 

residensstad (Länsstyrelsen 2019). Blekinges berggrund består till största delen av 

graniter och granitoida djupbergarter med olika gnejsighet. Kustgnejs, Karlshamnsgranit 

och Spinkamåla granit är några av dem. Inslag av diabas förekommer även på Stärnö i 

Karlshamn, där stenbrytning skett i större skala än den annars vanliga mindre 

stenbrytningen längs Blekinges kustband (Wastenson & Freden 2009).  

 

Jordarterna tillhör sydsveriges moränområde, vilket domineras av berg i dagen och 

områden med lera och morän. Skärgården i Blekinge är tydligt avgränsad med 

övervägande låga öar, från Utlängan i länets östra hörn till Hanö i väst. Klimatet har gjort 

det gynnsamt för Blekinges karaktäristiska ädellövskog som växer på flera av de ca 4000 

öarna (Wastenson & Freden 2009). Blekinge ligger i övergången mellan 

vegetationszonerna nemoral och boreonemoral zon, där ädellövskog med bok och ek 

dominerar. Här växer avenbok, alm, ask, och tall, och även granen som har sin naturliga 

Figur 1. Karta över Blekinges utbredningsområde i Sverige, år 2021. 
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sydgräns i Blekinge där den boreonemorala gränsen går (Wastenson, Gustafsson & Ahlén 

1996). Människans påverkan har skapat flera olika vegetationsmiljöer i Blekinge såsom 

betade havsstrandängar, blandlövshagar och skogsbetesmarker, som idag hotas av 

igenväxning (Lönnbom 2005).  

 

Landskapet kan indelas i tre zoner från norr, där det som tidigare var gränsen mellan 

Danmark och Sverige tillhör skogsbygd och där delar som ligger över högsta kustlinjen 

domineras av skog. Vidare söderut övergår landskapet till mellanbygden som präglas av 

dalbebyggelse, och avgränsade områden med slättlandskap där jordbruket har en större 

utbredning. Mellanbygden övergår till kustbygden som med sin kustnära ädellövskog 

med bok och ek är karaktäristisk för Blekinge. Landskapet är präglat av sprickdalar från 

norr till söder och kan ses i landskapet från Karlskrona i öst till Olofström i väst. 

Listerlandet samt området mellan Sölvesborg i sydväst och Pukavik drygt 12 kilometer 

nordost domineras i stället av slättlandskap där länets största jordbruksproduktion ligger 

(Wastenson & Helmfrid 1994).  

 

Blekinge har en lång historia där ett av de äldsta spåren av människor som hittats är en 

8000 år gammal stenåldersharpun. Detta visar på hur viktig tillgången på jakt och framför 

allt fisket har varit i området. Blekinge tillhörde från tidigt 1200 - tal den danska kronan 

under långa perioder, och invånarna i Blekinge fick utstå hårda tag från svenska soldater 

under Erik XIV. Flera av Blekinges städer eldhärjades av svenskarna och den 4 september 

1564 bryter man igenom Ronnebys stadsportar och dödar män, kvinnor och barn, vilket i 

historien kom att kallas Ronneby blodbad. År 1658 blir Blekinge svenskt i samband med 

freden i Roskilde, och år 1664 grundas staden Karlshamn. När staden Karlskrona grundas 

år 1680 tvingas invånare i Ronneby att lämna sin återuppbyggda stad, och tvångsförflyttas 

till den nybyggda örlogsstaden tre mil öster ut. Förutom det småskaliga jordbruket 

medförde närheten till havet att sjöfart, fiske och handel med andra länder var en viktig 

inkomstkälla historiskt. Dessutom har flera stora industrier funnits i Blekinge under 1900 

– talet (Lönnbom 2005). Karlskrona örlogsstad blev år 1998 utnämnd till världsarv av 

UNESCO (UNESCO 2021b), och Blekinge Arkipelag har blivit utsett till biosfärområde 

efter en ansökan från de tre kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn till 

UNESCO år 2011 (UNESCO 2019c). 
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3.2 UNESCO MAB 

UNESCO:s mål är att genom forskning och utbildning överbrygga gränser och 

motsättningar för att motverka konflikter och uppnå de globala målen i Agenda 2030 

(UNESCO 2019a). Ett av UNESCO:s program är MAB ”Man And Biosphere”, vilket 

syftar till ett bevarande av natur och kulturvärden med ett hållbart och rationellt bruk av 

de resurser som finns i området. Forskning och utbildning ska leda till utveckling av 

lösningar för globala utmaningar på en lokal nivå, samt främja ekosystemens fortlevnad 

och de tjänster som de bidrar med (MAB 2019).  

3.2.1 Biosfärområde Blekinge arkipelag 

I Sverige kallas ett biosfärområde för område och inte biosfär-reservat, vilket den direkta 

översättningen från engelska skulle innebära (Beery 2014). Detta påminner om att 

biosfärområdet inte har lagligt skydd i sig, som exempelvis natur och kulturreservat eller 

områden med höga värden har. Däremot innehåller biosfärområden skyddade 

kärnområden i form av reservat eller andra former av skydd (Naturvårdsverket 2020a). I 

Sverige finns 7 biosfärområden som ingår i UNESCO:s program MAB ”Man and 

Biosphere”, varav Blekinge arkipelag är ett av dem (figur 2). Blekinge arkipelag är det 

första biosfärområdet i 

Sverige som fokuserar på 

frågor som rör Östersjön 

och det marina livet. 

Några av de frågor som 

biosfärområdet arbetar 

med är bevarande av 

biologisk mångfald och de 

ekosystemtjänster som de 

kustnära ekosystemen 

tillhandahåller. Här finns 

hårda och mjuka havsbottnar, kobbar och skär, men även grunda vikar, lövskogskust och 

ek-hagmarker. Det öppna kulturlandskapet tillsammans med våtmarker och 

kulturlämningar är viktiga att bevara, men även att sprida information om till 

allmänheten. För att en framtida utveckling ska bli hållbar i biosfärområdet har man 

engagerat företag och privatpersoner i olika nätverk och projekt. Detta syftar till att 

Figur 2. Karta över biosfärområdet Blekinge Arkipelag, 2021-03-16. 
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synliggöra, utbilda och planera för en hållbar framtid i området (Blekinge Arkipelag 

2020a).  

 

Blekinge Arkipelag har även ett ambassadörsprogram, där frivilliga har möjlighet att 

utbilda sig till ambassadörer för vidare kunskapsspridning av biosfärområdets 

verksamheter och värden till samhället. Sedan bildandet av Biosfärområdet år 2011 har 

arbetet pågått med utveckling av lösningar på hållbarhetsfrågor som rör större delen av 

Blekinges kust och skärgårdslandskap i kommunerna Karlshamn, Ronneby och 

Karlskrona. Det har även inletts en ansökningsprocess till UNESCO för att ansluta 

Sölvesborgs kommun till biosfärområdet. Om ansökan beviljas kommer det att bli en 

naturlig förlängning på biosfärområdet, vilket innebär att Blekinge Arkipelag då 

innefattar hela Blekinges kuststräcka (Blekinge Arkipelag 2020a). 

3.2.2 Biosfärsområdesarbete 

Forskning på biosfärsområdesarbete visar på vikten av information och samarbeten 

mellan invånare och beslutsfattare. I artikeln från Mondino och Beery (2018) gjordes 

intervjuer med lokalinvånare i området Monviso i Italien om deras inställning till ett 

projekt om ekoturism i biosfärområdet. Undersökningen visar på olika svar från olika 

representanter av lokalsamhället, där en del var positiva och menade att ekoturism gynnar 

lokalsamhället. Medan andra inte kunde se någon nytta med initiativet utan bara negativa 

aspekter. Författarna pekar på problematiken med att initiativ som ofta ses som ett 

bevarande av natur och är tänkt att gynna invånare i området, i stället har stor påverkan 

och blir begränsande för många människor som lever där. Biosfärsområdesarbetet är till 

för att människor ska kunna leva i området och bruka de resurser som finns där på ett 

hållbart sätt. För att inte ge avkall på de naturvärden som värnas, bör vikten läggas på 

information och utbildning. Men även skapa nätverk som underlättar samarbeten i frågor 

som berör människorna i området (Mondino & Beery 2018). 

 

En av alla aspekter som påverkar vår vilja att engagera oss i frågor som rör vår närmiljö 

är vår känsla för platser eller områden, och det finns mycket forskning om identitet och 

anknytning till plats och landskap. I artikeln om utomhusaktivitet och platsanknytning i 

ett av UNESCO:s biosfärområden undersöker författarna i vilken grad besökare i 
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biosfärområdet Kristianstads vattenrike känner platsanknytning (Beery & Jönsson 2017). 

Ett av målen med Biosfärsområdesarbetet har varit att sprida kunskap till allmänheten om 

bevarandet av biodiversitet och de värden i form av ekosystemtjänster som finns i 

området. Friluftsliv och utomhusaktivitet i biosfärområdet ökar möjligheten för 

människor att uppleva, skapa band och anknytning till området. Detta kan även leda till 

ökad kunskap och ger en möjlighet för biosfärsområdesarbetet att ytterligare nå ut med 

information. I undersökningen påtalas också skillnaden mellan lokala besökare och 

besökare från områden utanför biosfärområdet, då lokala besökare visade på högre grad 

av platsanknytning. Detta pekar på vikten av att föra en dialog med invånare i de områden 

som berörs av biosfärsområdesarbetet (Beery & Jönsson 2017). 

3.2.3 Arkipelagrutten 

Som en del i biosfärområdesarbetet i Blekinge Arkipelag, startades ett projekt som 

kallades Arkipelagrutten. Syftet med projektet var att göra en förstudie om att skapa ett 

lednätverk i biosfärområdet, för ett friluftsliv i nära anknytning till det lokala näringslivet. 

Detta för att främja de lokala företagen och få en ekonomisk hållbarhet med tillväxt, men 

även för att på ett hållbart sätt värna om de natur och kulturvärden som kännetecknar 

biosfärområdet Blekinge Arkipelag. I slutrapporten för Arkipelagrutten påpekas vikten 

av att medborgare, företag och föreningar är inblandade i processen. Projektet ska lyfta 

fram värden som identitet och kunskap, men även hälsa och rekreation. Förutom turism 

har projektet en ambition att medborgarna även ska besöka fler områden i 

grannkommunerna. Tanken är att sprida information om både natur och kulturvärden som 

berättar om Blekinges historia och att fler ska ta del av Blekinge Arkipelags fantastiska 

natur (Arkipelagrutten 2020). Projektet Arkipelagrutten ombildades till ARK56 och drivs 

sedan starten 2019 av flera aktörer, där Visit Blekinge ansvarar för marknadsföringen 

(Blekinge Arkipelag 2020b). ARK56 projektet är sprunget ur biosfärområdesarbetet, 

vilket den slogan som tagits fram beskriver med orden ”länkade kustleder i ett UNESCO 

biosfärområde”. Ytterligare vikt har lagts på att få ett emotionellt band kopplat till 

varumärket ARK56 vilket riktar sig till en inre reflektion med texten ”du är här nu”. 

Namnet ARK56 kommer från Arkipelag eller som en referens till ordet Ark, och numret 

56 kommer från den breddgrad som Blekinge Arkipelag befinner sig på (Blekinge 

Arkipelag 2020c). 
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3.3 Mobilapplikationer  

Användande av mobiltelefon och mobilapplikationer tillhör de flesta människors vardag, 

och mobiltelefonens funktioner har kommit att bli en viktig del av många människors liv. 

Utvecklingen av olika tjänster och digitala lösningar har ökat på kort tid, både i 

mobilapplikationer lokalt i mobiltelefonen, och även externt via servrar som 

tillhandahåller olika tjänster och datalagring. Forskning har gjorts på användande av 

mobiltelefon i friluftsområden. Amerson et al. (2019) beskriver att användandet av 

mobiltelefon har inneburit att i stället för att förlita sig på sina egna kunskaper och 

färdigheter, eller ägna tid åt att lära sig, förlitar sig användaren i allt högre grad på 

mobiltelefonen som hjälpmedel. Studien beskriver hur utvecklingen inom friluftsliv har 

förändrats, då tidigare fokus har varit på att ta fram lättviktsprodukter för att öka 

tillgängligheten till avlägsna områden, till hur mobilapplikationer i stället har förändrat 

möjligheterna för friluftslivet (Amerson et al. 2019). Stobbelaar och Pedroli (2011) 

skriver om hur människor uppfattar rumsliga dimensioner i ett landskap för att orientera 

sig, och då med större element som berg, vattendrag, gator och torg, och mindre objekt 

för att hitta rätt väg (Stobbelaar & Pedroli 2011). Detta bidrar i sin tur till det Edney 

(2019) kallar cognitive mapping, som individens kognitiva lagring av kunskap och 

rumslig uppfattning av omvärlden (Edney 2019). Fysiska kartor har fått konkurrens av 

digitala mobilapplikationer med kartfunktion och GPS, där användaren kan orientera sig 

själv som en metafysisk prick i en digital karta.  

 

Mobiltelefonen har förändrat människors sociala nätverkande, vilket skulle kunna vara 

identitetspåverkande då sociala nätverk och plattformar bidrar till spridande av 

information om platser till människor som inte är på plats rent fysiskt (Amerson et al. 

2019). Den digitala tekniken har även gjort det möjligt att skapa nischade grupper eller 

communities, där specifika intressen skapar tillhörighet inom gruppen. Här utbyts 

erfarenheter, kunskaper och information med varandra, vilket kan förstärka känslan av 

begreppet ”vi och dom”. Det finns marknadskrafter som intresserar sig för dessa grupper, 

och skickar riktad reklam för produkter inom den eventuella genre som gruppen är 

intresserad av, inom exempelvis olika sporter eller friluftsaktiviteter. Samtidigt gör den 

digitala utvecklingen att gränsen mot den fysiska världen alltmer suddas ut, och 
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kommunikationen mellan människor blir mer platslös (Dickinson, Filimonau, Hibbert, 

Cherret, Davies, Norgate, Speed & Winstanley 2017).  

3.3.1 Mobilapplikationen ARK56 

I slutrapporten angående projektet ARK56, beskrivs mobilapplikationen som ”hjärtat i 

informationsspridningen av allt som finns för besökarna att upptäcka runt omkring 

ARK56”. Mobilapplikationen är baserad på den digitala plattformen ”Naturkartan”, och 

använder en interaktiv kartfunktion med filtrerings och sökfunktioner för möjlighet till 

urval och planering av besök i området med olika leder. Användaren kan även skapa en 

personlig sida för markering och kommentarer av de platser som besökts. I 

mobilapplikationen finns informationsdata med tips på olika turer, samt natur och 

kulturupplevelser. Möjlighet finns även att sprida information om eldningsförbud och 

annan viktig information. Mobilapplikationen innehåller även en felrapporterings 

funktion, där användaren kan rapportera med bild och GPS-position till administratören 

för ARK56 om problem som uppstått längs lederna. Idag är mobilapplikationen 

tillgänglig för Iphone och Android på språken svenska, engelska, tyska och polska 

(Blekinge Arkipelag 2020c). 

3.4 Plats 

Under 1970 - talet diskuterade flera forskare inom geografi vad definitionen av plats 

egentligen är, samt skillnaden mellan plats och rum, ”place and space”. Edward Relph 

(1976 s.8) beskriver i sin bok ”In general it seems that space provides the context for 

places but derives its meaning from particular places”. Rum beskrivs såsom vi upplever 

himlen, havet och yttre rymden, eller hur en stor stad breder ut sig framför oss sett från 

en utkiksplats. Vidare beskriver Relph (1976 s.4) att ”The confusion about the meaning 

of the notion of place appears to result because it is not just a formal concept awaiting 

precise definition, but also a naive and variable expression of geographical experience”.  

Definitionen av begreppet plats innehåller mycket mer än enbart ett geografiskt läge, 

natur och kulturmiljö, eller byggnader och andra fysiska element. Även upplevelser och 

kontext i form av oändliga kombinationer har betydelse, och utöver detta är tiden en viktig 

faktor. Eller som ett exempel ur Saltzman (2001 s.30)”Place is space rich enough to 

provide travel for the mind while the body sits still, space so full of the past that it forces 

people to become responsible for its future. History is the essence of the idea of place”.  
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Relph (1976) beskriver begreppen plats och platslöshet, med plats som mer än bara ett 

fysiskt rum. Det är ett begrepp som innefattar emotionell koppling där kontext är 

avgörande. Författaren diskuterar innanförskap och utanförskap som kriterier för hur en 

plats kan uppfattas. Där innanförskap eller insideness är känslan av att vara ”hemma” 

eller ”trygg”, samt att känna en gemenskap och samhörighet med platsen. En känsla av 

utanförskap gör det däremot omöjligt för individen att knyta tillräckligt starka band för 

att känna samhörighet. Detta är grundläggande för möjligheten till platsanknytning eller 

platsidentitet.  

 

Relph (1976) behandlar främst kulturella fenomen i form av bebyggelse, men tar även 

upp landskapet som helhet där den mänskliga påverkan finns som en del av kontexten. 

Författaren beskriver hur viktigt det är med autenticitet i de uttryck som inverkar på 

människors förmåga att få en känsla för en plats. Utanförskap eller outsideness som 

innebär att inte kunna se sig själv i en kontext eller sammanhang, vilket förhindrar 

förmågan att skapa band till en plats. Motsatsen till plats är platslöshet, som i sin tur 

saknar autenticitet och kontinuitet. Detta präglar mycket av dagens urbana samhälle som 

med globala referenser och brist på lokal förankring suddar ut det genuina och unika, för 

att ersättas med det generiska och globalt allmängiltiga. Att byggnader och infrastruktur 

generaliseras, som exempelvis köpcentra och flerbostäder, leder till ökande platslöshet. 

Detta är ett problem som landskapsplanerare och arkitekter måste ta på stort allvar. Men 

även det faktum att resande via raka motorvägar, som skär genom landskapet, medför att 

människor färdas snabbt och utan reflektion. Enligt författaren riskerar vi att tappa 

känslan för platser som varit viktiga för oss (Relph 1976). 

3.4.1 Platsanknytning 

Begreppet place attachment grundar sig i forskningen om plats av bland annat Edward 

Relph (1976). Detta kan beskrivas som ett band mellan människor och den omgivande 

miljön, som har betydelse för individen. Forskning visar att strukturen kring detta begrepp 

är komplex, och även innebörden att vara fäst vid en plats har olika grad av styrka och 

djup hos individen. I somliga fall kan det tyckas obegripligt att förstå hur människor väljer 

att stanna kvar i krigshärdar eller områden som hotas av naturkatastrof. Vilket dock kan 
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förklaras i människans ibland starka koppling till platser och de komponenter som skapat 

denna koppling (Scannell & Gifford 2010).   

 

Flera forskningsartiklar tar upp begreppet platsanknytning i syfte att mäta i vilken grad 

människor är knutna till platser, där exempelvis Beery & Jönsson (2017) skriver om 

kopplingen mellan utomhusaktiviteter i ett biosfärområde kopplat till platsanknytning. 

Studien visar att lokala besökare har högre grad av platsanknytning än besökare som kom 

längre ifrån. Författarna menar även att det är viktigt att lokala invånare är involverade i 

ett biosfärsområdesarbete, då de har en stark anknytning till platser i området (Beery & 

Jönsson 2017).  

 

För att systematisera sättet att undersöka platsanknytning har Scannell och Gifford (2010) 

utformat en modell med de komponenter som tidigare litteratur och forskning tagit fram, 

vilken innefattar de faktorer som ingår i begreppet platsanknytning.  

Modellen (figur 3) innefattar ett ramverk med tre delar: person, plats och process, där 

varje del i ramverket innehåller underkategorier som i sin tur är delaktiga i den process 

som platsanknytning innebär. För individen kan platsanknytning uppstå enskilt eller 

tillsammans med andra, alternativt båda delar, och det är upplevelsen av platsen i en 

kontext som är avgörande för hur platsanknytning skapas och ser ut (Scannell & Gifford 

2010). Processen i platsanknytning beskrivs i artikeln av Scannell och Gifford (2010 s.3) 

Figur 3. Skiss och översättning efter "The tripartite model for place attachment" Scannell och Gifford (2010 s.2). 
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som ”place attachment as the authentic and emotional bond with an environment that 

satisfies a fundamental human need”.  

När det gäller Plats delar Scannell och Gifford (2010) in kategorin i två delar, Fysisk och 

Social. Den fysiska delen innefattar naturliga eller kulturpåverkade element, eller av 

människan skapade element såsom byggnader och andra fasta installationer. Här beskrivs 

också den sociala delen i platsen, såsom grannar, grannskap, och olika identitetsskapande 

sammanhang som innefattar social struktur, men även symbolik som representerar den 

identitet som individen eller gruppen förknippar sig med (Scannell & Gifford 2010).  

 

Här menar Scannell och Gifford (2010) att platsen i sig skiljer sig från andra platser, då 

det sociala interagerandet med andra människor inte bara skapar sociala band utan även 

rumsliga band till platsen i denna kontext. Funktionen att skapa band till en plats, 

Platsanknytning, har flera olika värden för oss människor. Dels handlar det om 

överlevnad, i det fall man rent fysiskt behöver mat, vatten och sömn, men även 

emotionella värden såsom vänskap kärlek och socialt umgänge. På det personliga planet 

kan en plats som vi känner oss trygga och till freds på, ge möjlighet till reflektion över 

oss själva och vår livssituation, men även en plats för framtidsplanering, problemlösning 

och stresshantering (Scannell & Gifford 2010).  

 

I sambandet med process ses känslor som de emotionella banden kopplad till en plats, 

som inte behöver vara positiva utan kan innefatta negativa känslor eller en blandning av 

både negativa och positiva känslor. Med kognition menas alla de element som innebär 

kognitiva upplevelser såsom minnen, mening, övertygelse, tro, samt att man associerar 

platsen med dessa centrala element innebär en påverkan på platsanknytning. Den 

mänskliga hjärnan sorterar upplevelser och minnen, vilka skapar tankegångar som knyter 

ihop platsen till dessa upplevelser. Detta leder även till beteende, vilket innebär hur 

individen förhåller sig till platsen. Om individen besöker platsen ofta eller längtar till 

platsen, vilket exempelvis kan uttrycka sig som hemlängtan på en resa (Scannell & 

Gifford 2010).  
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Författarna skriver också om hur kontinuitet kopplat till platsanknytning verkar, då 

barndomsminnen och minnen till andra människor som inte längre finns i livet kan vara 

knutna till minnet av platsen. Som i sin tur vävs samman med händelser i nutid och även 

framtidsdrömmar. På samma sätt kan även kulturella och religiösa sammanhang som 

sträcker sig utanför vår egen livsperiod, vävas in som betydelser för platsen och bidra till 

platsanknytning. En modell som ”The tripatite model for place attachment” (figur 3) 

syftar till att användas som ett verktyg i utforskandet efter vilka komponenter som är 

viktiga för att skapa platsanknytning, och avser inte att vara heltäckande. Författarna ser 

gärna att modellen används och utvärderas, för att undersöka om det exempelvis finns 

skillnader mellan olika grupper av människor eller om modellen kan förbättras (Scannell 

& Gifford 2010). 

3.5 Landskap 

En vanlig förklaring till begreppet landskap är att det härstammar från nederländskt 1500 

– tals måleri, vilket avsåg att beskriva naturscenerier. Men betydelsen av ordet landskap 

är vidare och sträcker sig till att mena territorium, gemenskap, natur eller sceneri och är 

även förknippat med lagar. I tyskans Landschaft ryms både beskrivning av landskap som 

geografisk yta, och som territorium, men även den administrativa ståndstermen 

landstandchaft som i sin tur pekar på en gemenskap eller sammanhållning. Historiskt är 

även ordet landskap förknippat med både territorium och lagar i både tyska och danska 

språket (Olwig 1996). Myrdal (1999 s.101) skriver om ett exempel från 1300 – talets 

Sverige, hur stor vikt läggs vid hägnader i landskapslagarnas byabestämmelser. Det var 

en viktig del för att reglera ägo-strukturer och skydda odlad mark från betesdjur. Att 

bygga och underhålla hägn var ett krävande arbete, och byborna var beroende av 

gemenskap och att reglerna efterföljdes för att systemet skulle fungera (Myrdal 1999). 

Begreppet landskap kan ha många betydelser men syftar till att definiera rumsliga 

relationer. I dagens samhälle nämns ofta begrepp som kontorslandskap eller politikens 

landskap (Saltzman 2001). 

 

Enligt den europeiska landskapskonventionen är målet att uppnå en enhetlig strävan inom 

de europeiska länderna, att bevara vårt gemensamma arv genom hållbar utveckling i 

relation till ekonomisk aktivitet, sociala behov och miljö. Det europeiska landskapet är 
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enligt konventionen en grundläggande del av det gemensamma natur och kulturarv som 

bidrar till vår identitet och livskvalitet i Europa (ELK 2020). Sverige har sedan 1 maj 

2011 implementerat europeiska landskapskonventionen i den svenska lagen, vilket 

innebär ett erkännande av landskapets betydelse för människor (Naturvårdsverket 

2020b). 

3.5.1 Landskapsidentitet 

Människors relationer till omgivningen och landskapet är viktiga, dels för individen men 

även för kollektivet. Forskning om landskapsidentitet visar hur starkt knutna vi är till 

landskapet. Butler et al. (2018) beskriver i sin artikel om branden i Västmanland och hur 

en ödeläggelse av landskapet förändrar människors liv. Deras reaktioner är starka på 

förlusten av ett landskap som ersätts av ett nytt helt främmande (Butler et al. 2018). I 

artikeln beskrivs även komplexiteten i ett landskap, som ständigt är i påverkan av biotiska 

och abiotiska faktorer. Landskapet påverkas även av kulturella beslut och ageranden på 

både lokal, regional och global nivå. Detta tillsammans med spår av historisk kontext, 

både fysiskt i landskapet och mentalt hos människor, skapar en mångfacetterad bild av 

landskapet med flera lager (Butler et al 2018). Författarna diskuterar den process som 

påverkar oss dagligen, i förhållande till vår omgivning och vårt landskap. I artikeln 

sammanställer de en modell ”Dynamics of landscape identity” (figur 4) för den process 

som ligger till grund för landskapsidentitet, vilken även relaterar till landskapets stabilitet 

som kan förändras och utvecklas. Modellen består av flera delar där ”Landskapets 

Figur 4. Skiss och översättning efter "Dynamics of landscape identity" Butler et al. (2018 s 882). 
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identitet” representerar hur människor uppfattar landskapet baserat på de element som 

finns där. Även rumslighet, topografi, kommunikationsmönster, marktäcke, vegetation, 

textur och form har betydelse, liksom avgränsningar till naturformer och andra 

gränsdragningar som påverkar synen på vart ”Landskapets identitet” upphör. Begreppet 

”Landskapsrelaterad identitet” beskrivs som uppfattningar som individen eller 

kollektivet har i relation till landskapet i form av exempelvis känslor och minnen. Dessa 

kan i sin tur fungera som påminnelse om viktiga personliga eller kollektivt historiska 

händelser knutna till landskapet. Författarna menar att vi inte enbart reflekterar, tänker 

och kommer ihåg sådant som är knutet till landskapet utan även investerar våra känslor 

till det (Butler et al. 2018).  

 

Modellen visar ett ”Praktiserande”, som innebär hur individen beter sig och agerar i 

landskapet, där landskapet kan innebära en plats för rekreation eller arbete, men även ett 

brukande av resurser. Modellen visar på hur landskapsidentitet har en riktning vilket 

syftar på tiden, då Identifiering är en process som sker kontinuerligt över tid (Butler et al. 

2018). Salzman (2001) beskriver hur vi som människor i olika roller formar landskapet 

både fysiskt och i tanken. Landskapsideal kan växla mellan nostalgi och utopi, där det 

utopiska tänkandet är ett sätt att ur ett längre perspektiv reflektera över, och formulera 

sina egna och andras alternativa framtidsscenario (Saltzman 2001). Författaren beskriver 

också hur konflikter kring landskaps frågor mellan människor kan vara känsloladdade 

och till synes orimliga, men vittnar om hur fundamentalt rotade människors uppfattning 

om landskapet är (Saltzman 2001). Globaliseringen har gjort att världen har krympt och 

Europas länder är inte längre lika identitets specifika, vilket skapar behov av regionala 

identiteter. Landskapsidentitet som begrepp har en viktig funktion då det belyser den fina 

gräns mellan att sammansvetsa eller splittra grupper av människor när det gäller 

bevarande eller utvecklande av både existentiella och rumsliga karaktärer i landskapet 

(Stobbelaar & Pedroli 2011).  
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4.Metod 

4.1 Enkätundersökning 

Med syftet att samla in data från användare av mobilapplikationen ARK56, skapades en 

enkätundersökning med frågor som skickades ut direkt till användarna i 

mobilapplikationen. För att skapa undersökningens digitala frågeformulär användes den 

molnbaserade plattformen Evasys, som tillhandahåller den struktur som hanterar frågor, 

svar och distribution av undersökningen. På onsdagen den 3/2 år 2021 skickades ett 

nyhetsbrev ut direkt via mobilapplikationen ARK56. Det innehöll information om 

bakgrunden till undersökningen samt en bifogad länk till frågeformuläret (bilaga 1) från 

Evasys. Enkätundersökningen låg öppen för besvarande under en period om drygt två 

veckor, till och med onsdagen den 17/2 2021. I studien ställdes 25 frågor som handlade 

om de svarandes friluftsvanor, användning av mobilapplikationen ARK56 och 

användarens koppling till plats och landskap. Frågorna som ställdes var ja och nej frågor, 

flervalsfrågor samt öppna frågor med möjlighet till att skriva i fritext. Öppna frågor 

redovisas i bilaga 2. För att undersöka grad av platsanknytning och landskapsidentitet 

användes skalfrågor. Ett informationsbrev bifogades där de svarande informerades om 

undersökningens syfte och innehåll, och de etiska aspekterna samt frivilligheten att delta. 

Tiden för att genomföra undersökningen var ca 5 till 10 minuter. Det var endast möjligt 

att skicka ut en enda notifikation via mobilapplikationen ARK56, vilket gjordes på 

lördagen den 6/2 år 2021 (bilaga 3). 

 

4.2 Kognitiva intervjuer / Pilotstudie 

Då delar av uppsatsens frågeställningar behandlar olika områden som platsanknytning 

och landskapsidentitet valde jag att utgå från två olika modeller för att skapa frågor. 

Modellerna var ”Dynamics of landscape identity” Butler et al. (2018 s.882), och ”The 

tripartite model for place attachment” Scannell och Gifford (2010 s.2). Jag analyserade 

dessa modeller och skapade frågor som riktade sig till att få med alla komponenter i 

modellerna, och en del karaktärer hämtades från bakgrundsmaterialet för att foga in dem 

i ett begränsat antal frågor. Modellen ”Dynamics of landscape identity” (figur 4) består 

av tre olika delar i processen för landskapsidentitet, där Landskapets identitet, 
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Landskapsrelaterad identitet och Praktiserande är bas för frågorna. Modellen ”The 

tripartite model for place attachment” består av tre delar, Person, Plats och Process (figur 

3), och den del som innefattar Person består i sin tur av två underkategorier 

Kulturell/Grupp och Individuell. Dessa kategorier har i sin tur olika sammanhang som är 

beståndsdelar i platsanknytning enligt modellen. Den del som innefattar Plats består av 

de två underkategorierna Social och Fysisk, vilka i sin tur innehåller sammanhang som är 

beståndsdelar i Platsanknytning enligt modellen. Den sista delen Process innehåller de 

tre kategorierna Påverkan, Kognition och Beteende, som i sin tur innehåller beståndsdelar 

av modellen.  

Utöver dessa frågor användes specifika skalfrågor för platsanknytning och 

landskapsidentitet från (Beery & Jönsson 2017), vilka anpassats till 

undersökningsområdet. Även frågor om användandet av mobilapplikationen ARK56 

skapades, och demografiska frågor för indelning av ålder, kön, kommuntillhörighet och 

hur länge invånaren bott i kommunen. Frågorna delades in i fyra sektioner ”Användande 

av mobilapplikation/mobiltelefon”, Anknytning till plats”, ”Landskapsidentitet” och 

”Demografi” (bilaga 1).  

I ett försök att hitta ett så bra fokus som möjligt på undersökningsfrågorna och för att 

uppnå användarvänlighet, ställdes preliminära frågor till bekanta och anhöriga. Dels för 

att analysera hur de uppfattas, och på vilket sätt de var relevanta för den inledande 

pilotstudien. Med ”think out loud” kunde försökspersoner från olika åldersgrupper 

utveckla resonemanget kring frågorna vilket i sin tur kunde leda till omformuleringar.  

Sedan skapades en enkät i online programmet Evasys, och en grupp valdes ut på 15 

personer av blandat studenter och personer i undersökningsområdet för en pilotstudie. 

Enkäten skickades ut via epost som en web länk, där försökspersonerna kunde ge 

feedback i enkäten under alternativet 4.9 ”Vill du dela med dig av ytterligare information 

till undersökningen”, eller svara på det utskickade epostmeddelandet. Pilotstudien 

resulterade i feedback på frågorna vilket gjorde att frågor och svarsalternativ till viss del 

behövde justeras. Den justerade pilotstudien testades sedan på en liten grupp om fyra 

personer i syfte att utvärdera validitet och reliabilitet (Ejlertsson 2019). 
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4.3 Begränsning och urval  

Spridningen och användningen av mobilapplikationen ARK56 är inte helt klar, och denna 

studie syftar till att enbart rikta sig till användare inom kommunerna Karlskrona, Ronneby 

och Karlshamn. Vilket innebar att information om vilka som var berörda av studien fick 

framgå redan i notifikationsmeddelandet som gick ut. I enkäten fick de svarande senare 

ange kommuntillhörighet. Resultatet i denna studie kan komma att begränsas av 

användarnas uppmärksamhet på notifikationen som spreds via ARK56 mobilapplikation. 

Fortsättningsvis i denna studie syftar användare av mobilapplikationen ARK56 på de som 

ingår i undersökningens resultat. 

4.3.1 Etik 

Frågorna utformades så att de inte skulle verka stötande för grupper av människor eller 

individer. Inga frågor i undersökningen ställdes som behandlar individens sexuella 

läggning, religion, etnicitet, ekonomi eller liknande personlig information. De svarande 

var helt anonyma i undersökningen och det var endast ålder, kön och vilken av de fyra 

kommunerna de svarande tillhör som frågorna berörde och som var relevanta i studien. 

Undersökningen riktade sig endast till personer över 18 års ålder för att undvika en 

problemsituation med frågor om platser eller friluftsbesök, där svarande eventuellt inte 

besökt dessa frivilligt utan i sällskap av vårdnadshavare. Undersökningen var helt 

konfidentiell och resultatet gick inte att spåra till den svarande, samt att undersökningen 

var frivillig och kunde avbrytas närsomhelst under pågående utfrågning (Ejlertsson 

2019). Frågorna godkändes av den berörda distributören Visit Blekinge, som 

administrerar mobilapplikationen ARK56. 

4.3.2 Felkällor 

Om användaren hade stängt av push notiser kunde undersökningen ha missats, och då det 

endast var tekniskt möjligt att skicka en enda notifikation, har det inte gått ut någon extra 

påminnelse för undersökningen. Samma person kan ha deltagit i undersökningen mer än 

en gång, och det är möjligt att medvetet lämna felaktiga svar, men eftersom de svarande 

är anonyma går detta inte att kontrollera. Det svenska språket kan vara begränsande då 

svarande kan tänkas tillhöra olika folkgrupper i samhället som invandrat till Sverige, och 

har olika förutsättningar med läsförståelse.  
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4.3.3 Validitet  

Konstruktionen av frågorna i enkäten är väl genomtänkta för att svara på det syftet som 

var avsett och inte lämna plats för feltolkning av de svarande. För att ytterligare bekräfta 

validitet utfördes en pilotstudie, där eventuella oförutsedda validitetsproblem med 

frågorna kunde korrigeras. Förklaring av studiens syfte var tydlig i informationsbrevet i 

anslutning till undersökningen, och även varje frågesektion förklarades klart och tydligt, 

så att begrepp som inte används i vanligt språkbruk kunde förstås (Ejlertsson 2019). 

4.3.4 Reliabilitet 

Undersökningens frågor var konstruerade på ett sätt som gjorde att vem som helst skulle 

kunna svara på studien. Genom att utföra pilotstudien som ett test-re test, då samma frågor 

skickas till en mindre del av pilotgruppen om fyra personer efter en pilottest, så kunde 

frågornas svar jämföras för att mäta deras reliabilitet (Ejlertsson 2019). 

4.3.5 Enkätsvarsanalys 

Efter avslutad undersökning exporterades svaren från Evasys i Excelformat. Datafilen 

bearbetades i Excel på en privat dator, där de svar sorterades bort som inte fyllde kriteriet 

att svarande skulle tillhöra någon av kommunerna Karlskrona, Ronneby eller Karlshamn. 

Lämpliga diagram för presentation skapades för att visa frågornas svarsrespons, och 

exporterades sedan till resultatet i uppsatsen. Svaren i de öppna svarsfälten grupperades 

och presenteras som löpande text i uppsatsens resultat. I Excel genomfördes två 

Cronbach´s alpha test, för att mäta inbördes reliabilitet mellan skalfrågorna. Det första 

testet gjordes på frågorna 3.11 – 3.13 som avsåg att svara på graden av platsanknytning. 

Det andra testet gjordes på frågorna 4.6 – 4.7 som avsåg att svara på graden av 

landskapsidentitet. 

4.4 Kartmaterial 

Kartmaterial för presentation av undersökningsområdet hämtades från olika källor. Från 

Lantmäterimyndigheten hämtades GSD-Fastighetskatan vektor, Sverigekartan 1:1 miljon 

vektor © Lantmäteriet (2021), och shape-lager över biosfärområden hämtades från 

miljödataportalen © naturvårdsverket (2021). För kartorna i figur 1 och 2 användes 

fastighetskartans markytelager, och linjelager för länsgränser, kommungränser samt lager 

från naturvårdsverkets miljödataportal för symbolisering av biosfärområdet Blekinge 
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Arkipelag. Sverigekartan 1:1 miljon användes för liten bild av Sverige. Illustrationen i 

figur 17 skapades i local scene, där höjddata placerades som ground med en vertical 

exaggeration på 1. Sedan skapades en hillshade och två lager för olika havsytenivå med 

verktyget contour efter höjddatalagret. Ortofoto 0.25 m RGB, och en hillshade placerades 

över ground i local scene, och havsytenivålagret placerades över dessa. Illustrationen 

exporterades sedan som bild i jpg format. Kartorna och illustrationerna skapades i ArcGIS 

Pro 2.4.2. 

5. Resultat 

5.1 Demografi 

När datainsamlingen avslutats hade 118 svarande deltagit i enkätundersökningen, och vid 

en granskning av data, upptäcktes att 17 av de svarande inte angett kommuntillhörighet 

eller valt alternativet ”Annan kommun”. Då undersökningen riktade sig till invånare i 

kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn sorterades de svar bort som inte 

uppfyllde dessa krav, vilket resulterade i att 101 svar kunde användas. I samtliga av 

resultatets stapeldiagram visas antalet svarande för varje svarsalternativ.  

En majoritet med 55% av de svarande i undersökningen var kvinnor (figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet svarande fördelat per kommun, 

domineras av Karlskrona kommun med 

53% (figur 6).  

Figur 5. Fråga 5.4. Kön. n=101 

Figur 6. Fråga 5.1 Kommun som jag bor i. n=101 
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Svarande i åldersgruppen 48 - 57 år dominerar med 25 % (figur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På frågan om hur länge svarande har bott i kommunen, dominerar svaret ”Mer än 10 år” 

med 42%, följt av ”Hela mitt liv” med 39% (figur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Fråga 5.3 Ålder. n=101 

Figur 8. Fråga 5.1, Hur länge jag bott i kommunen. n=101 
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5.2 Mobilapplikation ARK56 

I enkätundersökningens frågesektion 2. Användande av mobilapplikation / mobiltelefon, 

ställdes frågor om hur mobilapplikationen ARK56 har påverkat svarandes friluftsliv och 

friluftsbesök.  

Av de svarande anser 54% att mobilapplikationen ARK56 har bidragit till att de har gjort 

fler friluftsbesök (figur 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningen visar att 81% av de svarande har besökt en plats som de tidigare inte har 

varit på (figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Fråga 2.2, Har mobilapplikationen ARK56 bidragit till att du gjort fler friluftsbesök? 

n=101 

Figur 10. Fråga 2.1, Hur har mobilapplikationen ARK56 påverkat ditt friluftsliv? (välj ett 

eller flera alternativ). n=101 
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Resultatet visar att 76% av de svarande söker efter tips på besöksmål, följt av att 56 % 

orienterar sig med mobilapplikationens GPS funktion, och mer än 40% använder kartans 

filterfunktioner (figur 11). 

 

 

För alternativet Annat i fråga 2.3 registrerades svar i den uppföljande frågan 2.4 Om 

”Annat” beskriv här. Dessa svar grupperades med liknande svar där 2 av de svarande 

söker beskrivning av platser, och 2 av de svarande letar efter grillplats. Ytterligare 2 av 

de svarande planerar turer och följer leder.  

 

 

 

 

  

 

 

Figur 11. Fråga 2.3, Hur använder du mobilapplikationen ARK56 och de funktioner den har under ett friluftsbesök? 

(välj ett eller flera alternativ). n=101 
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5.3 Platsanknytning 

Resultatet visar att 43% av de svarande anser att de har upptäckt eller blivit påminda om 

en plats som har betydelse för dem, genom att använda mobilapplikationen ARK56 (figur 

12).  

 

Fråga 3.1 följdes av texten ”Om du svarade ”Nej” eller ”Vet ej”, fortsätter du på nästa 

sida (avsnitt 4. Landskapsidentitet)” vilket begränsade antalet svarande på frågorna om 

platsanknytning i resultatet.  

I fråga 3.2, uppmanas svarande med texten ”skriv gärna vilken plats du tänker på 

(valfritt)”, och svaren i det öppna textfältet lokaliserades via Google maps. Platserna 

kategoriserades efter placering i landskapet, där Kustområden fick en majoritet med 15 

svarande. På andra plats kom Inland med 3 svar och Öar med 3 svar. 

 

 

Följande frågor 3.3 – 3.10 (tabell 2), bygger på ”The tripartite model for place 

attachment” (figur 13). Modellen i figur 13 och svarsalternativen i tabell 2 har färgkodats 

för att lättare presentera resultatet. 

Figur 12. Fråga 3.1, Har du upptäckt eller blivit påmind om en plats som har betydelse för dig, genom 

att använda mobilapplikationen ARK56? n=101. 
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Figur 13. Skiss och översättning efter "The tripartite model for place attachment" Scannell och Gifford (2010 s.2). 

 
Tabell 2. Fråga 3.3 – 3.10. 
nr: Frågor och svarsalternativ Tripartite model Antal svar Andel av svarande

3.3 Vilken av följande faktorer är det som gör denna plats speciell för dig?                             

(välj ett eller flera alternativ) n=47

Naturmiljön Plats, fysisk 46 97,87%

Kulturmiljön Plats, fysisk 9 19,15%

Platsens historia Person, Kulturell/Grupp 4 8,51%

Sociala sammanhang (sport, kurs, föreningsverksamhet eller liknande) Plats, social 3 6,38%

Social symbolik (ex. förknippat med kulturyttring, religion eller liknande) Plats, social 2 4,26%

En viktig händelse i mitt liv Person, Individuell 4 8,51%

3.4 När du har besökt denna plats har du varit.. (välj ett eller flera alternativ) n=47

Själv Person, Individuell 14 29,79%

Tillsammans med familj Person, Kulturell/Grupp 37 78,72%

Tillsammans med vänner Person, kulturell/Grupp 18 38,30%

Tillsammans med en organisation (ex. friluftsfrämjandet eller liknande) Person, Kulturell/Grupp 2 4,26%

Tillsammans med arbetskollegor Person, kulturell/Grupp 2 4,26%

Annat (öppet svarsalternativ) 0 0%

3.6 Vilken känsla förknippar du med denna plats? (välj ett eller flera alternativ) n=47

Glädje Process, Känslor 35 74,47%

Stolthet Process, Känslor 6 12,77%

Kärlek Process, Känslor 7 14,89%

Upprymdhet Process, Känslor 7 14,89%

Trygghet Process, Känslor 7 14,89%

Nyfikenhet Process, Känslor 14 29,79%

Lugn och ro Process, Känslor 33 70,21%

Inre frid Process, Känslor 28 60%

Insikt Person, Idividuell 6 12,77%

Annat (öppet svarsalternativ) 0 0,00%

3.8 Vilket av följande begrepp tycker du har bidragit till att skapa din känsla för denna plats? 

(välj ett eller flera alternativ) n=47

Minnen Process, Kognition 20 42,55%

Kunskap Process, Kognition 6 12,77%

Synintryck Person, Idividuell 43 91,49%

Ljudintryck Person, Idividuell 25 53,19%

Mening Process, Kognition 2 4,26%

Erfarenhet Person, Idividuell 2 4,26%

Spirituell upplevelse Person, kulturell/Grupp 6 12,77%

Annat (öppet svarsalternativ) 0 0,00%

3.10 På vilket sätt förhåller du dig till platsen? (välj ett eller flera alternativ) n=47

Jag bor på platsen Process Beteende 0 0,00%

Jag bor nära platsen Process Beteende 13 27,66%

Jag besöker platsen ofta, eller ibland Process Beteende 24 51,06%

Jag tänker på platsen ofta, eller ibland Process, Kognition 16 34,04%

Jag besöker, eller tänker sällan på platsen Process Beteende 8 17,02%

Inget av alternativen X 2 4,26%
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Resultatet i tabell 2 visar att synintryck med 91% har störst påverkan för Individuell, och 

alternativet Tillsammans med familj med 79% utgör störst påverkan på Kulturell/Grupp 

för kategorin Person i modellen (figur 13). För Plats i modellen, visar resultatet att 

naturmiljö dominerar med 98% av svarande för kategorin Fysisk. Resultatet visar även 

att Känslor som Glädje med 74%, Kognition som Minnen med 43% och beteendet Jag 

besöker platsen ofta, eller ibland med 51% dominerar processen för platsanknytning 

(figur 13). 

Frågorna 3.11 – 3.14 (figur 14) undersöker i vilken grad svarande känner platsanknytning, 

och i vilken grad mobilapplikation ARK56 har bidragit till detta. 

 

Svaren på skalfrågorna 3.11 – 3.13, har ett medelvärde på 3,36, 3,45 och 2,61. Det 

gemensamma medelvärdet på 3,14 visar att de svarande känner en högre grad av 

platsanknytning till den plats som de svarande tänker på. Ett Cronbach´s alpha test på de 

tre frågorna 3.11 – 3.13 tillsammans, gav ett värde på 0.843 vilket visar på frågornas 

inbördes reliabilitet. 

Svaren på fråga 3.14 har ett medelvärde på 2,8 vilket visar på att mobilapplikation ARK56 

inte har bidragit till platsanknytning i en högre grad. 

Figur 14. Skalfrågor 3.11 – 3.14. 
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5.4 Landskapsidentitet 

Frågorna 4.1 – 4.5 i tabell 3 bygger på modellen (figur 15) ”Dynamics of landscape 

identity” och innehåller komponenter som ligger till grund för landskapsidentitet (Butler 

et al. 2018). Modellen i figur 15 och svarsalternativen i tabell 3 har färgkodats för att 

lättare presentera resultatet. 

 

Figur 15. Skiss och översättning efter "Dynamics of landscape identity" Butler et al. (2018 s 882). 

Tabell 3. Fråga 4.1 - 4.5 
nr: Frågor och svarsalternativ Dynamics of landscape identity antal svar Andel av svarande

4.1 Vilka kännetecken i Blekinge Arkipelag uppskattar du mest?                       

(välj ett till tre alternativ) n=101

Öar Landskapets identitet 50 49,50%

Kobbar och skär Landskapets identitet 44 43,56%

Öppet hav Landskapets identitet 40 39,60%

Ängs och hagmarker Landskapets identitet 41 40,59%

Grunda vikar Landskapets identitet 12 11,88%

Lövskogskust Landskapets identitet 59 58,42%

Hällmark Landskapets identitet 8 7,92%

Kulturlämningar Landskapets identitet 11 10,89%

Byggnader och kulturmiljö Landskapets identitet 12 11,88%

Stadsmiljö Landskapets identitet 2 1,98%

Sprickdalar Landskapets identitet 4 3,96%

Annat (öppet svarsalternativ) Landskapets identitet 4 3,96%

4.3 När du tänker på Blekinge Arkipelag, vad påverkar dina tankar?                

(välj ett eller flera alternativ) n=99

Minnen Landskapsrelaterad identitet 50 50,51%

Historia Landskapsrelaterad identitet 39 39,39%

Framtidsvisioner Landskapsrelaterad identitet 33 33,33%

Kontext (du uppfattar dig i ett sammanhang med ex. skola, arbete, uppväxt) Landskapsrelaterad identitet 16 16,16%

Annat (öppet svarsalternativ) Landskapsrelaterad identitet 10 10,10%

4.5 Hur ser din relation till Blekinge Arkipelag ut?                                                 

(välj ett eller flera alternativ) n=101

Jag bor i området Praktiserande 71 70,30%

Jag arbetar i området Praktiserande 20 19,80%

Jag går i skola i området Praktiserande 0 0%

Jag besöker området ofta, eller ibland Praktiserande 54 53,47%

Jag tänker på området ofta, eller ibland Praktiserande 24 23,76%

Inget av alternativen X 1 0,99%
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Resultatet visar att 58% av de svarande anser att Lövskogskust följt av Öar med 49% och 

Kobbar och skär med 44% är de kategorier som främst uppskattas och här representerar 

Landskapets identitet i modellen (figur 15). För kategorin Landskapsrelaterad identitet i 

modellen dominerar minnen med 51%, och 70% av de svarande bor i området, vilket 

representerar ett Praktiserande i modellen (figur 15). 

För alternativet Annat i fråga 4.1 (tabell 3) för kategorin Landskapets identitet, 

registrerades svaren som fritext i fråga 4.2 och grupperades tillsammans med liknande 

svar. Resultatet blev att 2 svarade Möjlighet till friluftsliv och 2 svarade Ett överskådligt 

landskap. 

Svarsalternativet ”Annat” i fråga 4.3 (tabell 3) för kategorin Landskapsrelaterad identitet 

registrerades svaren som fritext i fråga 4.4 och svaren grupperades tillsammans med 

liknande svar, där 3 svarade Friluftslivet, 4 svarade Känslan av trygghet och 3 svarade 

Naturen.  

Följande frågor 4.6 - 4.8 (figur 16) undersöker i vilken grad svarande identifierar sig med 

området Blekinge Arkipelag, och om mobilapplikationen ARK56 har bidragit till 

Identifiering enligt modellen (figur15). 

Svaren på skalfrågorna 4.6 och 4.7, har ett medelvärde på 3,59 respektive 4,01 och ett 

gemensamt medelvärde på 3,8 visar att de svarande till en högre grad Identifierar sig med 

Figur 16. Skalfrågor 4.6 – 4.8 
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området Blekinge Arkipelag. Ett Cronbach´s alpha test på fråga 4.6 och 4.7 tillsammans 

gav ett värde på 0.840 vilket visar på frågornas inbördes reliabilitet. 

Svaren på fråga 4.8 har ett medelvärde på 2,74 vilket visar på att mobilapplikation ARK56 

inte har bidragit till en Identifiering av området Blekinge Arkipelag i en högre grad. 

5.5 Summering av resultat 

Enkätundersökningen resulterade i totalt 118 svar, varav 17 av dessa sorterades bort efter 

att de inte uppfyllde kriterierna för undersökningens frågeställningar. Efter sortering 

återstod 101 svar som kunde användas till detta resultat. Majoriteten av de svarande tillhör 

Karlskrona kommun, följt av Ronneby och sist Karlshamn. En majoritet på 55% av de 

svarande var kvinnor, och åldersfrekvensen som dominerade med 25% var mellan 48 - 

57 år, och de svarande har till största del bott i sin kommun från 10 år, till hela sitt liv.  

På frågor rörande mobilanvändande och mobilapplikation svarar 54% att 

mobilapplikationen ARK56 har bidragit till att de har gjort fler friluftsbesök. Men även 

att 81% har besökt en plats som de tidigare inte har varit på, följt av att 49% av svarande 

har besökt en plats i en annan kommun tack vare mobilapplikationen ARK56. Under 

dessa friluftsbesök har 76% av användarna använt mobilapplikationen ARK56 till att 

söka efter tips på besöksmål. Men även 56% använder sig av mobilapplikationens GPS 

funktion, och 40% använder sig av kartans filterfunktioner. 

På frågan om svarande har upptäckt eller blivit påmind om en plats som har betydelse, 

genom att använda mobilapplikationen ARK56, svarade 43% ”Ja”. De efterföljande 

frågorna handlar om denna plats, och där 98% av de svarande ansåg att det är naturmiljön 

som gör denna plats speciell. Platsen har besökts tillsammans med familj enligt 79% av 

de svarande, men även tillsammans med vänner och att den svarande varit själv. De 

känslor som förknippas med platsen är glädje med 74%, lugn och ro med 70% och inre 

frid med 60% av de svarande. De svarande tycker att synintryck med 91%, ljudintryck 

med 53% och minnen med 43% av svaren har bidragit till att skapa en känsla för platsen. 

En majoritet med 51% av de svarande uppger att de besöker platsen ofta eller ibland, och 

34% tänker på platsen ofta, eller ibland, och att majoriteten av platserna ligger i 

kustområdet. 

På fråga 3.11- 3.14 visar resultatet med ett gemensamt medelvärde på 3.14 att svarande 

känner en högre grad av platsanknytning till platsen, däremot har Mobilapplikationen 
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ARK56 inte bidragit i en lika hög grad till de svarandes känsla för platsen då medelvärdet 

ligger på 2,8.  

Resultatet rörande landskapsidentitet och vilka kännetecken i Blekinge Arkipelag som de 

svarande uppskattar mest, var ”Lövskogskust” följt av ”Öar” och ”Kobbar och skär” de 

alternativ som uppskattades mest. Hälften av respondenterna svarade att Minnen 

påverkade deras tankar på Blekinge Arkipelag, men även Historia och Framtidsvisioner, 

och 70 % av de svarande bor i området. För skalfrågorna 4.6 – 4.7 visar resultatet med ett 

gemensamt medelvärde på 3,8 att svarande i en högre grad identifierar sig med området 

Blekinge Arkipelag, men att mobilapplikationen ARK56 inte i någon högre grad har 

bidragit till att svarande identifierar sig med Blekinge Arkipelag, då medelvärdet är 2,74. 

6. Diskussion 

6.1 Felkällor 

Resultatet påverkades av att endast 43% svarade ”Ja” på fråga 3.1 ” Har du upptäckt eller 

blivit påmind om en plats som har betydelse för dig, genom att använda 

mobilapplikationen ARK56?”. De som svarade ”Ja” på frågan, har fortsatt att svara på de 

frågor som handlar om platsanknytning, vilket innebär att svaren på dessa frågor inte 

representerar samtliga svarande i undersökningen. Resultatet visar att de som svarade 

”Nej” eller ” Vet ej” på fråga 3.1 ändå har uppmärksammat instruktionen i enkäten, och i 

stället fortsatt till avsnittet landskapsidentitet (bilaga 1). Den generalisering jag har valt 

att göra i skapandet av frågorna i form av antalet svarsalternativ ger en begränsning i 

bilden av svarandes platsanknytning och landskapsidentitet. Men även tolkningen av 

resultatet från skalfrågorna, då samtliga skalsteg inte var definierade med text. 

Undersökningen skulle kunna kompletteras med djupintervjuer av de svarande, för att på 

så sätt få en mer komplett bild av de enskilda komponenterna i modellerna, och få en 

större förståelse för processerna kring dem. De öppna svarsalternativen har varit ett sätt 

att kompensera för detta, men formatet för enkätundersökningen i en mobilapplikation 

kan ha påverkat hur mycket information som delgivits. Jag har valt att inte ställa frågor 

angående hur den senaste coronapandemin har påverkat användarens friluftsvanor då 

frågorna syftar till användningen av mobilapplikationen ARK56. 
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6.2 Mobilapplikation ARK56 

På frågan om mobilapplikationen ARK56 har bidragit till att respondenten gjort fler 

friluftsbesök svarade 54% ”Ja”. Detta tyder på att projektet med att skapa en 

mobilapplikation för friluftsliv och rekreation har haft en positiv effekt, vilket även var 

ett av målen med ARK56 projektet (Blekinge Arkipelag C 2019). Att fler invånare i ett 

biosfärområde som Blekinge Arkipelag vistas ute, och engagerar sig i sin närmiljö, är en 

viktig aspekt för arbetet med biosfärområden (Beery & Jönsson 2017). Resultatet visar 

även att över 81% av de svarande har besökt en plats de inte tidigare varit på och mer än 

49% har besökt en plats i en annan kommun. Detta visar att det finns ett intresse av att 

upptäcka nya platser inte bara i det absoluta närområdet, vilket även är beskrivet som ett 

av syftena med mobilapplikationen ARK56 (Blekinge Arkipelag 2020c). Ett citat från 

undersökningen ”Den får mig att öppna ögonen för det jag har inpå mig” visar på hur 

mobilapplikationen ARK56 påverkat användaren. Det pekar på att de svarande gärna letar 

efter nya områden, vilket är positivt då de finns en problematik som beskrivs i rapporten 

Friluftslivet under coronapandemin där ett högt besökstryck på populära besöksmål 

påverkar naturområden negativt (Mistra Sports and Outdoors 2021). 

Resultatet visar hur användandet av mobilapplikationen ARK56 varierar under ett 

friluftsbesök och att 76% av de svarande söker efter tips på besöksmål. Detta visar att 

mobilapplikationen ARK56 ger möjlighet att sprida information om Blekinge Arkipelag. 

Enligt Beery och Jönsson (2017) är detta viktigt för att dels kunna skapa band och 

anknytning till olika områden, och för att sprida information om biosfärområdets värden.  

Enligt resultatet använder över 40% av de svarande kartans filterfunktion i 

mobilapplikationen ARK56, som innebär att användaren har möjlighet att välja ut vilken 

information som visas. Detta skapar individuella upplevelser av den totala bilden av 

Blekinge Arkipelag som presenteras i mobilapplikationen ARK56. Enligt Amerson et al. 

(2019) kan information om platser vara identitetspåverkande på individer som inte är på 

plats rent fysiskt, vilket skulle kunna påverka användarens bild av Blekinge Arkipelag 

beroende på hur det presenteras. Mondino och Beery (2018) menar också att det är viktigt 

i arbetet med ett biosfärområde att kommunicera och föra en dialog med boende i 

området, och här är mobilapplikationen ARK56 ett verktyg som visar på möjligheter.  
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Edney (2019) beskriver begreppet ”cognitive mapping” som hur vi skapar individuella 

kartor i vårt medvetande över vår omgivning baserat på upplevelser och kunskaper. Enligt 

Stobbelaar och Pedroli (2011) uppfattar människor rumsliga dimensioner i ett landskap, 

där större element som berg och vattendrag används för att orientera sig och mindre objekt 

för att hitta rätt väg. 

Av de svarande anser 56% att de orienterar sig med mobilapplikationens GPS funktion, 

vilket underlättar för användaren att hitta besöksmål. Många människor använder 

mobiltelefon och Amerson et al. (2019) beskriver hur den digitala utvecklingen gjort att 

användaren idag har större möjlighet att besöka områden än tidigare, samtidigt som 

användaren i allt högre grad förlitar sig på informationen från mobiltelefonen i stället för 

egna kunskaper. Ett citat från undersökningen visar på detta: 

”Genom att ta reda på vilka naturområden som finns, hur man tar sig dit, var 

man parkerar och vilken service som finns så känner man sig mer trygg att 

upptäcka platser. Man behöver inte ha samma lokalkännedom. Så även om man 

är inflyttad till Blekinge kan man uppleva samma områden som de som bott här 

hela sitt liv. Det är toppen!”.  

Texten pekar på både fördelar och nackdelar med mobilapplikationen ARK56. På ett sätt 

underlättar mobilapplikationen ARK56 att bli informerad och hitta rätt, samtidigt som 

användaren inte behöver använda eller utveckla sina egna kunskaper i att söka 

information eller orientera sig. Trots den tekniska utvecklingen kan fler upptäcka 

Blekinge och Blekinge Arkipelag med mobilapplikationen ARK56.  

6.3 Platsanknytning 

Resultatet av fråga 3.1 visade på att 43% av de svarande ansåg att de upptäckt, eller blivit 

påminda om en plats, som har betydelse för dem genom att använda mobilapplikationen 

ARK56. Detta avsnitt av diskussionen behandlar resultatet av följdfrågorna till dessa 

svarande, men där svaren inte kan anses representativa för samtliga deltagande i 

undersökningen utan endast för de svarande på frågorna som tillhör platsanknytning.  

Resultatet av frågorna 3.3 – 3.10 visar att samtliga svarsalternativ utom ”Jag bor på 

platsen” är representerade och tyder på hur komplext och individuellt platsanknytning är, 

men Synintryck har haft störst påverkan på Individuell för Person med 91% (tabell 2). 

Samtidigt har majoriteten av svarande med 79% varit Tillsammans med familj när de 
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besökt denna plats, vilket pekar på att både kategorin Kulturell/Grupp och kategorin 

Individuell haft påverkan på Person i modellen (figur 13) ”The tripartite model for place 

attachment” (Scannell & Gifford 2010). Enligt Relph (1976) behöver individen känna ett 

innanförskap för att kunna knyta band till en plats, och en familj kan i de allra flesta fall 

vara ett innanförskap, vilket detta resultat tyder på. Av de svarande har 38% varit på 

platsen med vänner, och 30% har varit där själva. Detta pekar även på att Kulturell/Grupp 

och Individuell haft påverkan för Person enligt modellen. 

För den plats som de svarande refererar till, visar resultatet att 98% anser att naturmiljön 

är det som gör platsen speciell. Detta placerar kategorin Fysisk som den största påverkan 

på Plats i modellen (figur 13). Enligt Relph (1976) behöver en plats innehålla autenticitet 

och kontinuitet för att individen ska kunna knyta band till platsen. Citatet ”gamla 

fiskgökaeken på Tärnö, Karlshamn” från fråga 3.2 i undersökningen visar att platsen som 

svarande tänker på, innehåller både autenticitet och kontinuitet.  

För kategorin Känslor under Process i tripartite modellen (figur 13) visar resultatet (tabell 

2) att mer än 74% av respondenterna tycker att Glädje är den känsla som förknippas med 

platsen. På andra plats med 70% kom känsla av Lugn och ro, och på tredje plats Inre frid 

med 60%. Scannell och Gifford (2010) skriver att kopplingen mellan människa och 

specifika platser innehåller emotionella band, som enligt Relph (1976) tillgodoser 

grundläggande mänskliga behov. 

Resultatet i kategorin Kognition för Process i tripartite modellen (figur 13) visar att 

Minnen dominerar med 43%. Vilket pekar på det mest centrala element som man 

förknippar med platsen, och här kommer även på andra plats, Jag tänker på platsen ofta, 

eller ibland med 34% (tabell 2). Scannell och Gifford (2010) skriver att människor 

kopplar betydelse av en plats genom minnen, vilket även ingår i processen som det 

innebär att tänka på en betydelsefull plats.  

Resultatet av kategorin Beteende för Process i tripartite modellen (figur 13) visar att 51% 

av respondenterna svarat att Jag besöker platsen ofta, eller ibland, och att 28% bor nära 

platsen (tabell 2). Enligt Scannell och Gifford (2010) är beteende en del av processen i 

att upprätthålla platsanknytning, vilket visar hur vi förhåller oss till platsen. Uttryck av 

hemlängtan på en resa är ett exempel på behovet att förhålla sig nära en plats med 

platsanknytning. Enligt Relph (1976) kan individen rota sig till platsen, och bry sig om 

och känna en respekt för platsens historia och utveckling. 
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Här har troligen de svarande inte valt att bosätta sig nära platsen i första hand, utan det 

skulle kunna vara ett resultat av upplevda platser i närområdet. Sett till resultatet av hur 

länge man bott i området (tabell 2), så har 42% svarat att de bott i kommunen mer än 10 

år och mer än 39% har bott där hela sitt liv, så pekar det i stället på att platsen har bidragit 

till att hålla kvar svarande i området. Relph (1976) skriver att det finns platser som vi inte 

väljer, utan där vårt existentiella förhållande till omvärlden utgår ifrån.  

Resultatet av frågorna 3.11 – 3.13 visar på att de svarande i högre grad känner 

platsanknytning och att platsen betyder mycket för de svarande. Däremot anser inte de 

svarande att mobilapplikationen ARK56 har bidragit till känslan för platsen i en högre 

grad, vilket skulle kunna innebära att man med fråga 3.1 i högre grad blivit påmind om 

en plats, än upptäckt en plats som har betydelse. Även resultatet från fråga 2.1 tyder på 

detta, då 44 av de svarade har besökt en plats man tidigare varit på. Enligt en 

undersökning av Amerson et al. (2019) används mobiltelefon som ett verktyg främst för 

att navigera, ta bilder och för social kommunikation, vilket troligen innebär att svarande 

inte förknippar mobilapplikationen ARK56 med platsen.  

Scannell och Gifford (2010) skriver om hur variationer mellan människors 

platsanknytning är omfattande och att modellen ”The tripartite model for place 

attachment” är ett verktyg som syftar till att underlätta förståelse för de delar som kan 

skapa platsanknytning. Ett citat från en av de svarande på fråga 3.2 beskriver:  

”Jag tänker på en skogssjö och ett intilliggande fält där jag bodde som liten. Jag 

minns hur stort jag upplevde att det var. Fältet var stort som ett helt landskap, 

sjön som ett hav och stigen tog så lång tid att vandra. När jag kom tillbaka som 

vuxen såg en liten skogssjö, ett litet, litet fält och stigen ner till sjön kanske tog 

fem minuter att gå.”  

En analys av citatet enligt modellen (figur 13), visar att ”jag”, ”upplevde” och ”såg” 

representerar Individuell för Person i modellen, där den svarande i frågorna 3.3 och 3.8 

även har angett synintryck, erfarenhet och en viktig händelse i mitt liv. Texten ”där jag 

bodde som liten” innefattar troligen en familjesituation, vilket svarande i fråga 3.4 har 

bekräftat med tillsammans med familj, som hamnar under Kulturell/Grupp för kategorin 

Person. I citatet skriver svarande om ”en skogssjö”, ”ett intilliggande fält” och en ”stig”, 

vilket pekar på både naturmiljö och kulturmiljö som representerar Fysisk för Plats i 

modellen, och där den svarande på fråga 3.3 har angett naturmiljö. För Känslor i 
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modellens Process finns inget klart uttalat i texten, men enligt svarandes resultat från 

fråga 3.6, finns känslorna Stolthet, Nyfikenhet och Insikt representerade för platsen. För 

Kognition så beskrivs i citatet ”Jag minns hur stort jag upplevde att det var”, där 

svarande även på fråga 3.8 har angett minnen, kunskap och jag tänker på platsen ofta 

eller ibland. Svarande beskriver även ”När jag kom tillbaka som vuxen”, vilket kan 

kategoriseras under Beteende för Process i modellen (Scannell & Gifford 2010).  

6.4 Landskapsidentitet 

Enligt Butler et al. (2018) är landskapsidentitet en pågående process som kan 

sammanfattas i en modell som ”Dynamics of landscape identity” (figur 15). Resultatet i 

fråga 4.1 (tabell 3) visar på vilka kännetecken i Blekinge Arkipelag de svarande 

uppskattar mest, och som representerar Landskapets identitet i modellen. Resultatet visar 

att 58 % anser att Lövskogskust följt av Öar med 49%, och Kobbar och skär med 44% är 

de tre främsta karaktärerna. Detta följt av Ängs och hagmarker och Öppet hav. Denna 

kategorisering är starkt förenklad då landskapet innehåller mycket mer än denna 

undersökning tar upp. Enligt Butler et al. (2018) har även rumslig komposition, 

kommunikationsmönster, färger, textur, och avgränsningar betydelse för landskapets 

identitet. 

För begreppet Landskapsrelaterad identitet visar resultatet att 51% av de svarande tycker 

att det är Minnen, följt av Historia med 39% och Framtidsvisioner med 33% som 

påverkar deras tankar på Blekinge Arkipelag i fråga 4.3 (tabell 3). Butler et al. (2018) 

menar att människor inte bara reflekterar, tänker och kommer ihåg det som är knutet till 

landskapet, utan även investerar känslor i det. Människor utvecklar både personliga och 

kollektiva band till landskapet, vilka formas av olika aspekter som sociala, historiska och 

kulturella dimensioner. Enligt Butler et al. (2018) har landskapet funktionen i relation 

människa och landskap att placera vår historia, nutid och framtid. 

Resultatet av fråga 4.5 (tabell 3) syftar till att svara på ett Praktiserande i modellen 

”Dynamics of landscape identity” (figur 15), där drygt 71% av respondenterna bor i 

området, men även att mer än 54% besöker området ofta eller ibland. Butler et al. (2018) 

menar att för individen kan landskapet vara en plats för rekreation, arbete eller brukande 

av resurser knuta till landskapet, där ett praktiserande innebär att kroppsliga och mentala 

aktiviteter kopplas ihop med landskapet eller delar av det.  
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Citaten ”Naturen ger proportioner, rekreation”, ”hem” och ”friluftsliv” från fråga 4.2 i 

undersökningen pekar på ett Praktiserande knutet till landskapet och enligt resultatet har 

en majoritet av de svarande bott i området mer än 10 år till hela sitt liv, och att den 

åldersgrupp som flest svarande tillhör är 48 – 57 år. Detta pekar på att processen att skapa 

en landskapsidentitet har pågått under lång tid. 

Resultatet på skalfrågorna 4.6 – 4.7 vilka syftar på Identifiering i figur 15, visar på att 

användare av mobilapplikationen ARK56, till en högre grad känner landskapsidentitet till 

Blekinge Arkipelag. I beskrivningen för inför projektet ARK56 står att projektet skall 

verka för att sprida kunskap om Blekinges historia och fantastiska natur, men även lyfta 

fram värden som kunskap och identitet (Arkipelagrutten 2020). Den europeiska 

landskapskonventionen menar även att det gemensamma natur och kulturarvet som 

formar landskapet, bidrar med en viktig del till vår identitet och livskvalitet (ELK 2020). 

Resultatet från fråga 4.8 pekar dock på att mobilapplikationen ARK56 inte har bidragit 

till att de svarande identifierar sig med Blekinge Arkipelag i en högre grad.  

Butler et al. (2018) beskriver hur skogsbranden i Västmanland förändrade landskapet 

vilket fick stor påverkan på boende i området, med känslor av sorg och saknad knutna till 

denna förlust. En framtida klimatförändring med olika scenario (figur 17) av 

havsnivåhöjning (SMHI 2021), skulle starkt kunna påverka de karaktärer som ingår i de 

svarandes landskapsidentitet. Trots att det innebär en naturlig del där den stabilitet som 

finns i landskapet kan förändras, vilket leder till en ny utveckling som ingår i den process 

som landskapsidentitet innebär (Butler et al. 2018).  

Figur 17. Illustration med vy från Danziger gatt mot Gö i Ronneby Kommun, där bild A 

visar dagens havsnivå. Bild B visar samma vy med ca 1 meters havsnivåhöjning år 2100 

enligt RCP 8.5 (SMHI 2021). 
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6.5 Förslag till vidare undersökning 

Denna undersökning är skapad för att på ett förenklat sätt undersöka innehållet i 

begreppen platsanknytning och landskapsidentitet hos användare av mobilapplikationen 

ARK56, och skulle kunna fördjupas ytterligare med utökade frågor och djupintervjuer. 

Även användandet av mobilapplikationen ARK56 kan ytterligare undersökas med frågor 

fokuserade på detaljer i användandet. Det skulle vara intressant att undersöka om 

platsanknytning till platser kan leda till ett nytt sätt att se på specifika områden, och hur 

man bäst tar hänsyn till de karaktärer som finns där. Andra frågor som hade varit 

intressanta att ställa är: I vilken omfattning används mobilapplikationen ARK56? Hur 

påverkas användarens förmåga till ”cognitive mapping”, när GPS – funktioner utnyttjas? 

Hur upplever användaren att den information som presenteras i mobilapplikationen 

överensstämmer med verkligheten? Hur påverkar all nyhetsinformation om 

klimatförändringar användarens platsanknytning och landskapsidentitet? Det vore även 

intressant att göra en djupare undersökning angående hur man upplever 

mobilapplikationen ARK56 i sin helhet, och vad som skulle kunna förbättras för 

upplevelse och hantering.  

6.6 Slutsatser  

▪ Undersökningen visar att mobilapplikationen ARK56 har haft en positiv effekt på 

friluftslivet, och ökat intresset att utforska Blekinge Arkipelag. Mer än hälften av 

användarna i kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn anser att 

mobilapplikationen ARK56 bidragit till fler friluftsbesök, och hela 81% svarar att 

de har besökt en plats som de inte tidigare varit på. Dessutom har nästan hälften 

av användarna har även varit på en plats i en annan kommun.  

▪ Resultatet pekar på en bredd i användandet, vilket visar på mobilapplikationens 

möjlighet att sprida information om biosfärområdet Blekinge Arkipelag. Över 

76% av de svarande har använt mobilapplikationen ARK56 till att söka efter 

besöksmål, och mer än hälften av användarna orienterar sig med 

mobilapplikationens GPS-funktion. Den filterfunktion som möjliggör för 

användaren att skräddarsy hur informationen presenteras har utnyttjats av 41% av 

användarna, vilket tyder på en positiv funktion.  

▪ Av de svarande som har upptäckt eller blivit påminda om en betydelsefull plats 

genom mobilapplikationen ARK56, känner de i högre grad platsanknytning till 
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denna plats. Men de svarande kopplar inte ihop mobilapplikationen ARK56 i lika 

hög grad till processen för platsanknytning. Däremot har mobilapplikationen 

ARK56 troligen bidragit till att påminna om denna plats.  

▪ Undersökningen visar att platsanknytning är komplext och individuellt, vilket 

innebär att en generalisering av de komponenter som bidrar till denna process inte 

kan representera den enskilda individens platsanknytning. Men av de 

komponenter som ingick var det Synintryck som flest svarande ansåg haft störst 

påverkan för den individuella personen, och att 79% besökt platsen Tillsammans 

med familj pekar på att Kulturell/Grupp haft en stor påverkan på personen i 

processen.  Naturmiljön dominerar för den fysiska platsen och tillsammans bidrar 

de till delar av platsanknytningen. Svarande tycker att känslor som Glädje, Lugn 

och ro och Inre frid är en del av denna process, men även kognitiva upplevelser 

som Minnen och jag tänker på platsen ofta, eller ibland. En majoritet Besöker 

platsen ofta eller ibland, vilket representerar ett beteende i förhållande till platsen. 

▪ Användare av mobilapplikationen ARK56 känner i högre grad landskapsidentitet 

till området Blekinge Arkipelag, men kopplar inte ihop användandet av 

mobilapplikationen ARK56 med denna landskapsidentitet i lika hög grad. 

▪ Den landskapsidentitet som användare av mobilapplikationen ARK56 har är 

känslig för en framtida havsnivåhöjning. Då de karaktärer som dominerar i 

processen för de svarandes landskapsidentitet är Lövskogskust, Öar och Kobbar 

och skär vilket representerar Landskapets identitet. Det är främst Minnen, 

Historia och Framtidsvisioner som påverkat svarandes upplevelse av 

Landskapsrelaterad identitet, och mer än 70% av de svarande bor i området vilket 

representerar ett praktiserande. En majoritet av de svarande har bott i sin kommun 

i mer än 10 år till hela sitt liv, vilket indikerar på betydelsen av tid för att skapa 

denna landskapsidentitet.  

▪ Undersökningen visar att modellerna ”The tripartite model for place attachment” 

(Scannell & Gifford 2010) och ”Dynamics of landscape identity” (Brunet et al. 

2018) är användbara för att analysera platsanknytning och landskapsidentitet. 
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Bilaga 2. Öppna frågor från enkätundersökningen. 

 

2.4 Alternativet ”Annat” för fråga 2.3 Hur använder du mobilapplikationen ARK56 och 

de funktioner den har, under ett friluftsbesök? 

 

3.2 Skriv gärna vilken plats du tänker på (valfritt). 

 

3.7 Alternativet ”Annat” för fråga 3.6 Vilken känsla förknippar du med denna plats? 

 

3.7 Om "Annat", beskriv här:

Vid ett tillfälle då min lekkamrat var ca tre år och jag var något halvår äldre gick vi ner ensamma till sjön. Jag minns att 

jag hindrade jag henne från att bada. Vattnet blev djupt nästan på en gång och jag hade någon diffus känsla av att 

det kunde vara farligt för oss. Hon blev lite arg på mig men jag stod på mig, så vi nöjde oss med att leka på stranden.

3.2 Skriv gärna vilken plats du tänker på (valfritt)

Aktörer, tjuraviken..

Blekingeleden

Fick upp ögonen för att det finns fina vandringsleder vid Eriksberg i Karlshamns kommun, trodde innan att Eriksberg bara var en ?djurpark?.

Gamla Fiskgökaeken på Tärnö, Karlshamn 

Gyö

Gö 

Jag tänker på en skogssjö och ett intilliggande fält där jag bodde som liten. Jag minns hur stort jag upplevde att det var. Fältet var var stort som ett helt landskap, sjön som 

ett hav och stigen tog så lång tid att vandra. När jag kom tillbaka som vuxen såg en liten skogssjö, ett litet, litet fält och stigen ner till sjön kanske tog fem minuter att gå.

Järnavik

Järnavik

Knösö

Knösö och blekingeleden vid alljungen 

Kvalmsö

Lätt att glömma att man har rätt schyssta friluftsområden runt husknuten.

Man får kännedom om vilka platser som är besöksvärda 

Mörtsjöåsen är fint

Skriv gärna vilken plats du tänker på (valfritt)

Skärva Nättraby 

Stilleryd / drösebo

Svalemålaleden 

Svalemålaleden, Gökalv, Lindö udde 

Torhamns udde, yttre piren

Tromptö,, allljungen

Tromtösunda naturreservat. 

Vandringsleder på öar i skärgården

2.4 Om "Annat", beskriv här:

Använder mobil, men inte just ARK56 under friluftsbesök. Kanske dags att börja med det

Beskrivning av vandringsleder och sträckning, perfekt när man ska introducera någon ovan och övertyga dem om att det blir en dag ute!

Följer leder i appen

Har tänkt många utflykter via appen men som av olika vardags anledningar inte blivit av 

Letar grillplats

Letat efter grillplatser.

När jag planerar en cykeltur eller är ute och cyklar är appen super bra på att hjälpa mig att se vilka vägar jag kan ta, var jag kan ta rast, toaletter, 

mat, vindskydd och sovplats.
Söker intressanta fakta för områdey jag besöker.

Visste inte att man kan söka efter uthyrning av utrustning. Har inte använt funktionen av den anledning men kan tänka mig att göra det i framtiden.
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4.2 Alternativet ”Annat” för fråga 4.1 Vilka kännetecken i Blekinge Arkipelag 

uppskattar du mest? 

 

 

4.4 Alternativet ”Annat” för fråga 4.3 När du tänker på Blekinge Arkipelag, vad 

påverkar dina tankar? 

 

 

4.9 Vill du dela med dig av ytterligare information till undersökningen (valfritt) 

 

 

 

4.9 Vill du dela med dig av ytterligare information till undersökningen? (valfritt)

Jag har alltid varit  en stor naturälskare, gillar besöka nya platser och vandra, detta gjorde jag långt innan det blev trendigt. Med hjälp utav ARK56 

har jag upptäckt närområdet och dessa vandringsleder i Blekinge. Önskar att det fanns en app för övriga vandringsleder i norra delarna utav 

Blekinge, för som sagt Blekinge Sveriges trädgård, mer aktuell än någonsin.

Jag älskar att vandra i Blekinge och upptäcka platser. Jag har gått hela Blekingeleden tidigare. Appen har hjälpt mig hitta någon ny led. Jag är 

uppvuxen i Blekinge. Bodde sedan på annan ort i 19 år och är nu tillbaka hemma igen.

Den får mig att öppna ögonen för det jag har inpå mig.

Är inte uppväxt i Blekinge så har svårt att känna anknytning. Använder appen som arbetsredskap i områden där jag jobbar för att se gränser vid 

röjning och för att upptäcka nya områden för framtida utflykter. 

Jag identifierar mig inte med Blekinge arkipelag. Det är ett befängt påstående. Däremot har appen öppnat upp Blekinge och gett bra idéer till 

vandring, cykling och utflyktsmål.

Genom att ta reda på vilka naturområden som finns, hur man tar sig dit, var man parkerar och vilken service som finns så känner man sig mer trygg 

att upptäcka nya platser. Man behöver inte ha samma lokalkännedom. Så även om man är inflyttad till Blekinge kan man uppleva samma områden 

som de som bott här hela sitt liv. Det är toppen!

4.4 Om "Annat", beskriv här:

Vår fantastiska natur

Friluftsliv 

Vandring

Hem 

Avkoppling

Trygghet

Tänker på friluftsliv

Natur

Naturen

Naturen ger proportioner, rekreation.

4.2 Om "Annat", beskriv här:

Vandringsrundor

Översikten

Kajakleder 

Kustlandskap
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Bilaga 3. Diagram över svarsfrekvens för undersökningsperioden (figur 18), och bilder 

från nyhetsbrev och undersökning i mobilapplikation ARK56 (figur 19 – 21). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 18. Antal svar per dag för undersökningsperioden i februari 

2021. n=118 

Figur 19.Nyhetsbrev i 

mobilapplikation ARK56 

(2021-02-03). 

Figur 20. Exempel på fråga 

från enkätundersökning i 

mobilapplikation ARK56 

(2021-02-03). 

Figur 21. Nyhetsbrevets meddelande i 

mobilapplikation ARK56 (2021-02-03). 


